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Клопотання     про    прискорення    призначення 
справи    до    розгляду    та    виконання    вимог 
Кодексу адміністративного судочинства України

Шановна Тетяна Федорівна!

Справа  про  незаконність  ліквідації  Державних  СЕС  і  досі  несправедливо  залишається 
невирішеною з боку суду. 

Враховуючи  те,  що  завданням  адміністративного  судочинства  є  захист  прав,  свобод  та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від 
порушень  з  боку  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  їхніх  посадових  і 
службових  осіб,  інших  суб'єктів  при  здійсненні  ними  владних  управлінських  функцій  на  основі 
законодавства,  в  тому  числі  на  виконання  делегованих  повноважень  шляхом  справедливого, 
неупередженого  та  своєчасного  розгляду  адміністративних  справ,  —  продовжує  викликати 
занепокоєння факт залишення наших клопотань без належної уваги суду.

Так,  наприклад,  Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  в  новинах  від 
31.07.2013р.  на  своєму офіційному сайті  в  інтернеті  заявило  офіційну  позицію  щодо  включення 
держави у процес врегулювання ситуації з забороною продукції компанії  Roshen,  мотивуючи свою 
позицію у  т.ч.  і  тим,  що це  стосується  інтересів  понад 8  тисяч працівників;  тобто доля вказаної  
чисельності  працівників  визнається  такою,  що  вимагає  і  уваги,  і  участі  з  боку  держави  (копію 
відповідної інтернет сторінки додаємо).

До ліквідації установ ДержСЕС, чисельність працівників вказаних закладів налічувала понад 
52 тисячі   працівників; загальна чисельність членів Профспілки,  яких повноважно представляють 
наша  організація  разом  з  деякими  обласними  та  Кримською  Республіканською  організаціями 
Профспілки, які приєдналися до нашої касаційної скарги, — налічує  майже три сотні тисяч членів 
Профспілки, що додатково викликає занепокоєння пасивного ставлення суду до наших клопотань про 
прискорення призначення справи до розгляду.

На  підставі  викладеного,  з  урахуванням  вимог  ст.  214-1  КАС  України,   —   просимо 
прискорити призначення даної справи до розгляду.

Додаток — копія інформації з сайту  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України — 
1 прим. на 1 акр.
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